Załącznik nr 1

Szczecin, dnia ……………………………………………………………..
Pan
Dariusz Szklarski
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 51
im. prof. St. Helsztyńskiego
w Szczecinie

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej o profilu: chłopcypiłka nożna i dziewczynki - ogólnorozwojowy do Szkoły Podstawowej nr 51 im. prof. St.
Helsztyńskiego w Szczecinie w roku szkolnym ………………..……………/………………………….. .
DANE DZIECKA:
Imiona i nazwisko:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL:

…………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów:

1)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szkoła rejonowa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………. e-mail: …………………………………………………………………………………………………
1)

…………………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………………

(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imiona i nazwisko dziecka)

w testach sprawnościowych przeprowadzanych w celach rekrutacji do oddziału sportowego w Szkole
Podstawowej nr 51 w Szczecinie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach rekrutacji, zgodnie
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

1)

…………………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………………

(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PROCES REKRUTACJI
1.

Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Szkoła Podstawowa nr 51
im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się
listownie:
ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin; e-mailowo: sp51@miasto.szczecin.pl

2.

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda , z którym można się skontaktować e-mailowo:
iod@spnt.pl lub telefonicznie: +48918522093.

3.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 51
im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h
RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast.
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).

4.

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną
powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu,
w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki –
przez okres jednego roku.

6.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.

7.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są
Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w
rekrutacji.

Załącznik nr 2

Szczecin, dnia ……………………………………………………………..

Pan
Dariusz Szklarski
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 51
im. prof. St. Helsztyńskiego
w Szczecinie

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Oświadczam, że moja córka / mój syn*…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
(imiona i nazwisko dziecka)

jest zdrowa/-y i nie ma przeciwskazań medycznych do wysiłku fizycznego.

1)

…………………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………………

(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

Test sprawności fizycznej oceniający kompetencje dziecka i kwalifikujący
do oddziału sportowego klasy pierwszej

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PROFIL PIŁKA NOŻNA

Test naborowo-selekcyjny składa się z 4 prób: dwie sprawności ogólne, jedna techniczna
i ocena gry.
1. SZYBKOŚĆ: bieg sprinterski na dystansie 30 m /max. 20 pkt/
2. PRÓBA MOCY: skok w dal z miejsca z pozycji stojącej / max. 10 pkt/
3. TECHNIKA SPECJALNA: prowadzenie piłki w slalomie /max. 10 pkt/
4. GRA: mini gra, składy 4 osobowe /max 60 pkt/
Z wszystkich ocenianych elementów będą przyznawane punkty(20-10-10-60)- łączna
maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 pkt. /testy opracowane przez PZPN/.
Sprawdziany

będą

odbywały

się

w

obecności

nauczycieli

rekrutujących

i trenerów klubu patronackiego, aby uniknąć subiektywnej oceny trenera prowadzącego.

Test sprawności fizycznej oceniający kompetencje dziecka i kwalifikujący
do oddziału sportowego klasy pierwszej
ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PROFIL OGÓLNOROZWOJOWY
1. Skok w dal z miejsca –moc
Sposób wykonania: uczeń stojąc przed linią na całych stopach odbija się jednocześnie obiema
stopami ( z równoczesnym wymachem rąk dołem w przód) skacze jak najdalej w przód).
Ocena: Próbę powtarza się dwukrotnie mierząc odległość z dokładnością do 1 cm. Pod uwagę
brany jest najlepszy wynik.
2. Bieg na dystansie 50 metrów
Sposób wykonania: uczeń startuje z pozycji wysokiej na sygnał gwizdka (dowolna postawa
stojąca).
Ocena: czas mierzony stoperem elektronicznym z dokładnością do 0.01 sekundy; zawodnik
wykonuje próbę dwukrotnie z zachowaniem przerwy wypoczynkowej (3-5 min), a ocenę
stanowi czas lepszego biegu.
3. Bieg zwinnościowy (4x10)
Sposób wykonania: ćwiczący staje na linii startu, na komendę „gotów-start“ biegnie
pokonując 4xdystans 10m przenosząc woreczek gimnastyczny.
Ocena: czas z dokładnością do 0,01 sekundy, zawodnik wykonuje próbę jeden raz.
4. Siady z leżenia tyłem –siła mięśni brzucha
Sposób wykonania: z leżenia tyłem (na plecach) uczeń wykonuje „brzuszki“ –siad i powrót do
leżenia, przez 1 minutę.
Ocena: ilość wykonanych „brzuszków“.
5. Skłon tułowia –gibkość
Sposób wykonania: skłon tułowia w przód z postawy stojącej na ławeczce.
Ocena: pomiar zasięgu.
6. Zwis na ugiętych rękach –siła ramion
Sposób wykonania: zadanie polega na jak najdłuższym utrzymaniu się w zwisie na drążku na
ugiętych rękach.
Ocena: pomiar czasu.
PUNKTACJA PRÓB Wszystkie próby punktowane są wg tabel punktacji sprawności fizycznej
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej.

Załącznik nr 5

Szczecin, dnia ……………………………………………………………..

Pan
Dariusz Szklarski
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 51
im. prof. St. Helsztyńskiego
w Szczecinie

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Potwierdzam wolę podjęcia nauki przez moje dziecko w oddziale sportowym w Szkole
Podstawowej nr 51 w Szczecinie.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji do klasy sportowej
w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie opinii trenera lub lekarza medycyny sportu,
uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez moje dziecko szkolenia sportowego,
zostanie ono przeniesione od nowego roku szkolnego lub od nowego semestru do oddziału
szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

1)

…………………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………………

(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

